
Systém Superblízké projekce je unikátním prezentaèním a výukovým systémem, který je založen na 

patentované technologii Vikuiti spoleènosti 3M. Tradièní projekèní technologie vyžaduje projekci na plátno 

z vìtší vzdálenosti, proto se vytváøí rušivé stíny. Umístìním Superblízké projekce  na zeï jsou rušivé stíny 

témìø eliminovány a neoslòují tak osobu u tabule pøi pohledu do místnosti. Superblízká projekce využívá sílu 

svìtla, zaruèuje projekci velkých, jasných obrazù v krátké vzdálenosti od plátna. Projekèní systém 3M  zaruèí 

vynikající kontrast, zaostøení, jas a jednotný obraz vašich prezentací.

Interaktivní tabule - pøední projekce

 -   interaktivní tabule popisovatelná stíracím fixem

 -   anotaèní senzor - obsahuje pero pro prezentace 

a software pro vkládání komentáøù -   lze vytvoøit i mobilní øešení

 -   cenovì dostupný systém navržený pøímo pro 

výuku a prezentace -   kvalita 3M, jednoduchost, variabilita

 -   skládací ukotvení pøímo na zeï (s reproduktory)

 -   unikátní systém Superblízké projekce

 -  Superblízká projekce eliminuje rušivé stíny a 

oslnìní
 -  DLP® projektor s lampou o životnosti 5 000 hodin

 -   projekce obrazu o vel.1,5 – 2,3m (59“ – 91“)
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Unikátní systém Superblízké projekce 

- nízké provozní náklady

- jednoznaènou výhodou oproti ostatní projekci je 

eliminace stínu a oslnìní

- jednoduchá instalace a údržba

- anotaèní systém promìní témìø jakoukoliv zeï v 

interaktivní tabuli. Obsahuje pero pro prezentace a 

software pro vkládání komentáø.

Reproduktory 2x20W 

pro ozvuèení Vaší 

prezentace (zøetelný 

stereo zvuk).

Patentované teleskopické 
a sklopné rameno 
zajiš�uje projekci obrazu 
o velikosti úhlopøíèky 
1,5 m – 2,3 m (59“ – 91“)

Kulový kloub zajistí 
snadnou úpravu 
polohy 
promítaného 
obrazu.

Projektor SCP716 nabízí tøi unikátní možnosti 
ukotvení na zeï:
- skládací ukotvení na zeï zajiš�uje snadné 
sklopení pøístroje ke zdi tak, aby nezabíral 
pøebyteèné místo, s dvìma 20-ti Wattovými 
reproduktory poskytujícími zøetelný stereo zvuk

- skládací ukotvení na zeï bez reproduktorù 
je ideálním øešením pro místnosti, které jsou již 
vybaveny zvukovou soustavou 

- pevné ukotvení na zeï je vhodné do 
místností, kde není potøeba projektor skládat

Systém lze  namontovat nad jakoukoliv 
interaktivní tabuli, èímž získáme interaktivní 
mobilní øešení prùchozí dveømi.
  

Projektor SCP716 díky dlouhé životnosti lampy a dalším 
technickým aspektùm výraznì snižuje provozní náklady.
- 2400 lumenù
- kontrastní pomìr 1800:1
- životnost lampy až 5000 hod.
- 30,5/28,5dB (Norma/Eko mód)
- snadné pøipojení
- extra tichý chod

Interaktivní tabule 
- popisovatelná stíracím fixem
- lze na ni pøichytit magnety
- keramický povrch
- projekèní úhlopøíèka 198 cm (78“) 
- záruka 5 let (2 roky na elektronické souèásti)
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